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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 

Referência: Licitação Presencial nº 009/2018 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 309.171/2017 - EMSERH 

Impugnante: ANTÔNIO LUIZ FONSECA NETO 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde 

para atender a demanda do Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz. 

 
I – DAS PRELIMINARES 

 
Trata-se de análise de PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO apresentado, 

tempestivamente, pelo Sr. ANTÔNIO LUIZ FONSECA NETO, devidamente 

qualificado na peça inicial acostada as fls. 255-284, em face do edital de Licitação 

Presencial nº 009/2018, com fundamento no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da 

Constituição Federal, art. 63, §2º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 

da EMSERH, art. 87 §1º da Lei nº 13.303/16 e nos termos do instrumento 

convocatório, que objetiva alteração do Edital conforme razões explanadas a 

seguir. 

 
II – DAS RAZÕES 
  

O impugnante questiona a modalidade de licitação adotada, qual seja, 

técnica e preço, argumentando que esta não seria adequado ao objeto, mas sim o 

pregão. Argumenta ainda que os critérios de avalição e julgamento da proposta 

técnica são desarrazoados e que há fragilidade no edital quanto aos critérios de 

julgamento na técnica e preço. Por fim, afirma que há ilegalidade na avaliação da 

qualificação técnica profissional na habilitação e/ou contratação. 

Apresentada as razões de forma resumida, passa-se, assim, à análise 

dos pontos acima mencionados.  
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III - DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

a) Da escolha do critério de julgamento e avaliação das propostas 

 

Primeiramente, é de se ter em mente que os princípios norteadores da 

licitação, estão previstos no art. 31 da Lei 13.303/16 e art. 2º do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, quais sejam: princípios da 

legalidade, da celeridade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da 

probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional 

sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de 

competitividade entre outros. 

Em razão disso a Administração Pública procura identificar a proposta 

que melhor lhe atenda. Para tanto, necessita de diferentes maneiras e 

procedimentos para buscar a proposta mais vantajosa. Assim a escolha da 

modalidade e do tipo de licitação deve manter sintonia com o objeto licitado. 

In casu, o impugnante questionou o uso do critério de julgamento 

técnica e preço em detrimento ao pregão. Ocorre que, dada à natureza do objeto 

em questão, atendimento a saúde da coletividade, a adoção da técnica e preço se 

mostra relevante para atender aos requisitos pretendidos pela Administração 

Pública, não podendo a licitação ser realizada na modalidade pregão pelo fato 

da atividade médica já ser eminentemente intelectual, afastando assim a 

possibilidade de classificá-la como serviço comum. 

Assim esse critério de julgamento procura estabelecer um equilíbrio 

entre a obtenção da melhor técnica relativa ao objeto da licitação e o desembolso 

do valor compatível com essa melhor técnica, não necessariamente o menor valor 

ofertado por todos, mas, como se disse, aquele que é adequado e 

apropriadamente diga respeito à técnica a que corresponder. 

Tal adoção não contraria as disposições contidas nos incisos I e II do 

art. 68, visto que o rol é exemplificativo, mas sim privilegia a escolha deste critério 

de julgamento por atingir o fim pretendido, conforme parágrafo único deste mesmo 

artigo, senão vejamos: 

 
Art. 68 (omissis) 
Parágrafo Único. Será escolhido o critério de julgamento a que se 
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refere o caput quando a avaliação e a ponderação da qualidade 
técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos 
estabelecidos no instrumento convocatório forem relevantes aos fins 
pretendidos.(grifo nosso) 

 

Cabe ressaltar, que a disposição contida no art. 68 a seguir “O critério 

de julgamento técnica e preço poderá ser utilizado, em especial, nas licitações 

destinadas a contratar o objeto” (g.n), não deve ser tratada com caráter restrito, 

visto que a expressão em negrito, não se restringe aos incisos ali abrangidos, mas 

também casos semelhantes ou similares, sem contrariar a lei e o regulamento. 

Depreende-se assim, que não se deve restringir o sentido da norma, 

até pelo fato do rol não ser taxativo, ou seja, que o que está definido nos incisos é 

definitivo. 

Urge-se dizer que o impugnante ao afirmar o seguinte: “(...) pois bem, o 

certame se dispõe a contratar serviços médicos e não a implantação e a 

administração de um hospital para o atendimento a saúde da população, motivo 

pelo qual, o objeto licitado, nem de longe constitui um objeto complexo, que 

justificaria adoção do critério de julgamento técnica e preço(...)” entende que o 

atendimento a saúde da coletividade não constitui um objeto complexo, que 

justificaria adoção do critério de julgamento técnica e preço. Tal comentário foi 

redigido ao arrepio da lei pelo fato da saúde ser um escopo do principio da 

dignidade da pessoa humana, afinal, como há de ter vida digna se não tem saúde 

de qualidade? 

Logo é fácil compreender, que por envolver vidas já demonstra a 

complexidade do objeto, e a escolha do critério, que busca capacidade dos futuros 

profissionais, é justamente para poder oferecer saúde com excelência. 

Ora, a prestação do serviço público de saúde é um direito de todos 

devendo o Estado promover este direito de forma igualitária com ações e serviços 

de qualidade que satisfaça as necessidades da população. Esse é o entendimento 

do Ministro Celso de Mello, vejamos: 

 
“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica da 
República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por 
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a 
quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas 
que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à 
assistência médico-hospitalar. O caráter programático da regra inscrita no 
art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes 
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políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do 
Estado Brasileiro – não pode converter-se em promessa institucional 
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever por um gesto de 
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental 
do Estado” (RE 267.612 – RS, DJU 23/08/2000, Rel. Min. Celso de Mello).  
 

Assim, a Administração ao adotar o critério de julgamento de técnica e 

preço, que exige maior conteúdo técnico dos licitantes, levou em conta todo 

arcabouço que permeia a saúde pública, visando cumprir os princípios 

constitucionais inerentes ao objeto, tendo em vista que o interesse administrativo a 

ser satisfeito exige a maior qualidade possível.    

 Portanto, diante da complexidade do objeto é de se ter em mente que 

a simples adoção da modalidade de licitação do tipo “técnica e preço” já 

proporciona a contratação de proposta de melhor qualidade, uma vez que a técnica 

passa a compor a nota final do certame, abrindo a possibilidade para que, a 

despeito de apresentarem custos superiores, empresas com técnica mais apurada 

vençam a disputa. 

 

b) Dos critérios de avalição e julgamento da proposta técnica  

 
Em sua argumentação, o impugnante indica a suposta falta de 

razoabilidade na exigência da apresentação de curriculum de médicos na fase de 

habilitação, afirmando ser ignóbil uma análise meramente curricular. Assim, infere 

que tal exigência na fase de habilitação contraria a legislação pertinente a essa 

matéria. 

O impugnante engana-se em sua conclusão, haja vista que tal 

exigência refere-se aos critérios de avaliação da Proposta Técnica, especificado 

no item 7.4 do Edital. Assim, em momento algum a competitividade no quesito 

participação das empresas no processo licitatório é mitigada. O que ocorre é a não 

aceitação injustificada do impugnante a um critério de avaliação de julgamento de 

proposta técnica que é, na verdade, ato discricionário da Administração Pública na 

busca da consecução dos princípios relacionados à contratação pública.  

É certo que não se podem fazer exigências desnecessárias ou de mera 

segurança administrativa que restrinjam a participação de empresas interessadas 



EMSERH 

Folha nº:   

Proc. nº: 309.171/2017-EMSERH 

Rubrica:   

5 

„ 

 

em contratar com a Administração Pública, para que não sejam feridos os 

princípios da competitividade e economicidade. No entanto, deve a Administração 

zelar para que não venha, a posteriori, contratar empresas cujos serviços não 

tenham a qualidade e segurança necessários à atenderem suas demanda. 

Não obstante, o estabelecimento de pontuação referente a produções 

cientifica em periódicos reconhecidos pela CAPES – MEC não constitui um critério 

de exclusão, mas valora a experiência profissional – acadêmica e é totalmente 

relevante ao objeto pretendido, tendo em vista que para o desenvolvimento dos 

serviços públicos de saúde é necessário uma formação qualificada.  

Portanto, ainda que o tipo de licitação contemple a “técnica” como 

critério de avaliação e julgamento, além do preço, isso não significa que a inclusão 

de critérios de pontuação sobre os títulos do item 7.4. afete a competitividade do 

certame, visto que não inibe a participação dos licitantes. 

Por derradeiro, cabe mencionar que todo procedimento licitatório foi 

carreado com base no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

EMSERH, sobretudo ao que menciona o inciso art. 100. 

Vejamos o que diz a dispositivo supracitado: 

 
Art. 100. Nas licitações cujo critério de julgamento seja a melhor 
combinação de técnica e preço será adotado, adicionalmente ao 
no artigo 69, o seguinte procedimento, claramente explicitado no 
instrumento convocatório: 
I - será feita a avaliação e valorização das propostas de preços, de 
acordo com critérios objetivos preestabelecidos no instrumento 
convocatório; e  
II - a classificação das proponentes far-se-á de acordo com a média 
ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de 
acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento 
convocatório.(grifo nosso) 
 

Todavia, o impugnante invocou o art. 99, I do Regulamento, que diz o 

seguinte: 

Art. 99. Nas licitações cujo critério de julgamento seja a melhor 
técnica será adotado o seguinte procedimento, claramente 
explicitado no instrumento convocatório:  
I - serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas 
exclusivamente das licitantes previamente habilitadas, caso haja 
procedimento de pré-qualificação, e feita a avaliação e classificação 
destas propostas de acordo com os critérios pertinentes e 
adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade 
no instrumento convocatório e que considerem a capacitação e a 
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experiência da proponente, a qualidade técnica da proposta, 
compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos 
materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das 
equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução; (grifo 
nosso) 

 

Desse modo entende-se que pelo fato da licitação ser técnica e preço, 

e não somente técnica, os critérios estabelecidos no edital devem seguir o 

preconizado no art. 100 e não no art.99, I, ambos do referido Regulamento, como 

insurgido pelo impugnante.   

Isto posto é notório afirmar que em momento algum o edital de licitação 

fugiu da orientação da norma, mas seguiu com os parâmetros contidos no art. 69 

c/c art. 100 do referido regulamento. 

Logo se conclui que o edital não se contrapôs ao que preconiza a 

legislação interna de licitações e contratos, muito menos feriu a competitividade do 

certame, reafirmando o compromisso dessa Estatal com os princípios inerentes a 

Administração Pública.  

 

c) Da suposta fragilidade no edital quanto aos critérios de julgamento na técnica e 

preço 

 
O impugnante se insurge contra o critério de avaliação das Propostas 

Técnicas. A despeito de seu entendimento, é importante relembrar que as 

avaliações das propostas técnicas devem seguir fatores de ponderações objetivas, 

previstas no instrumento convocatório. É o teor do artigo 69 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, senão, vejamos: 

 
Art. 69. No julgamento pelo critério de técnica e preço, deverão ser 
avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço 
apresentadas pelos licitantes, segundo fatores de ponderação 
objetivos previstos no instrumento convocatório. 
 

Cabe ressaltar, que não há como incidir o argumento aventado pelo 

impugnante de que a proposta técnica deve compreender metodologia, 

organização, tecnologia e recursos, tendo em vista, como já fora afirmado 

anteriormente, que a licitação é melhor combinação de técnica e preço e não 

somente melhor técnica.  

Por fim, tem-se a afirmar que o Edital, em sua inteligência, buscando os 
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objetivos pertinentes ao objeto a ser licitado, utilizou-se de seu poder de 

discricionariedade, evidenciando por óbvio a razoabilidade, para escolher critérios 

que fossem capazes de serem autoidentificáveis, claros, objetivos o suficiente para 

evidenciar uma qualificação técnica mínima das empresas licitantes, de modo a 

escolher a proposta mais vantajosa no quesito “melhor técnica”. Do contrário, a 

avaliação por parte da Administração Pública se daria de forma completamente 

subjetiva. Como avaliar um plano de trabalho melhor que outro? Como avaliar um 

Clínico Geral mais proativo que outro? São critérios subjetivos de avaliação e 

póstuma ao procedimento licitatório. 

Assim, a única forma objetiva encontrada pela Administração Pública 

que demonstra uma maior probabilidade de sucesso na consecução do serviço 

proposto foi através da comprovação de titulações, o que está em completa 

consonância da legislação, conforme artigo 68, Parágrafo Único do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. 

 

d) Da suposta ilegalidade na avaliação da qualificação técnica profissional na 

habilitação e/ou na contratação 

 

O impugnante aventou que o subitem 7.8 do edital restringe a 

competitividade. Vejamos então o que diz o item supramencionado: 

 
7.8. No momento de assinatura do contrato com a licitante 
vencedora, caso a mesma não possua em seu quadro funcional os 
profissionais que apresentou para composição da proposta técnica, 
serão aplicadas as sanções previstas na legislação vigente e o 
contrato não será firmado. 
 

Contudo, este item visa somente resguardar a administração pública de 

eventuais abusos por parte dos licitantes. Tanto é que no próprio termo de 

referência, subitem 9.12, a empresa deve apresentar a lista de profissionais 

indicados para substituição, e no item 9.13 é estabelecido que essa substituição, 

caso ocorra, deve ser com profissionais que detenham qualificação equivalente ou 

superior a aquelas apresentadas no processo licitatório. Vejamos: 

 
9.12 Apresentar a CONTRATANTE a relação nominal dos 
profissionais indicados para os serviços, inclusive em caso de 
substituição, acompanhada dos respectivos títulos de 
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especialização e respectivas atualizações de registro junto ao 
Conselho Regional de Medicina, conforme o caso, com cópia 
autenticada, de modo a compor arquivo de prontuários funcionais 
sempre à disposição da contratante;  
9.13 A ausência de qualquer profissional ensejará a imediata 
substituição do mesmo nas qualificações iguais ou superiores 
àquelas apresentadas no procedimento licitatório. A CONTRATADA 
deverá seguir o Código de Ética da CONTRATANTE, bem como as 
normas administrativas internas. 
 

Isto posto, não merece prosperar o argumento que o impugnante 

levantou, dado que esta Estatal cumpriu com os requisitos legais previstos na 

legislação no momento da elaboração do Edital. 

 
IV. CONCLUSÃO  

 

Ante o exposto, esta Comissão Setorial de Licitação, em respeito ao 

instrumento convocatório e em estrita observância aos demais princípios que 

regem as licitações, CONHECE da impugnação apresentada por ANTÔNIO LUIZ 

FONSECA NETO, tendo em vista a sua tempestividade, para no MÉRITO, 

NEGAR-LHE PROVIMENTO. 

Na oportunidade, comunico que permanecem mantidas todas as 

condições editalícia e que a data da Sessão de Abertura da Licitação Presencial 

nº 009/2018, fica mantida para o dia 20 de junho de 2018, às 09h00min.  

 

         

        São Luís, 15 de junho de 2018. 

 

 

Jéssica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 

Mat. nº 1753 
 

 

Stterffanny Andrômeda Miranda Veras  
Relatora e Membro da CSL/EMSERH 

Mat. nº 415 
 

 


